
                  

 
 

 

                                                

         
 

Newsletter 1 – Νοέµβριος 2012 

BBUUIILLDD  UUPP  SSkkiillllss  ––  GGrreeeeccee  ((BBUUSS--GGRR))  

ΕΕννηηµµεερρωωττιικκόό  ∆∆εελλττίίοο  11  ––  ΝΝοοέέµµββρριιοοςς  22001122  

 

I – Πρωτοβουλία BUILD UP Skills: Σε τι αφορά; 
 

Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίµα και την ενέργεια – οι ονοµαζόµενοι ως 

στόχοι «20-20-20», προβλέπουν τη µείωση των εκποµπών του CO2 κατά 20%, τη µείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% µέχρι το 2020. Η αναµενόµενη συµβολή του 

κτιριακού τοµέα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το 2020 αποτελεί 

µεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό 

κλάδο (και τη βιοµηχανία γενικότερα), ο 

οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων µε 

υψηλές ενεργειακές επιδόσεις καθώς και για 

νέα κτίρια «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας».  

 

Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται µεγάλη 

προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθµός 

των εξειδικευµένων εργαζοµένων στην 

αγορά (σήµερα στην Ε.Ε. υπάρχουν 1,1 

εκατοµµύριο εξειδικευµένοι εργαζόµενοι, 

ενώ εκτιµάται ότι µέχρι το 2015 θα 

χρειάζονται 2,5 εκατοµµύρια), µαζί µε µέτρα 

που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων 

για κατασκευαστικά θέµατα που σχετίζονται µε την ενέργεια από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Η 

κατάρτιση και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν µέτρα «µακράς πνοής», οπότε είναι πλέον 

καιρός να ξεκινήσουν δράσεις έτσι ώστε τα Κράτη-Μέλη να είναι σε θέση να διαθέτουν ένα καλύτερα 

καταρτισµένο εργατικό δυναµικό µέχρι το 2020. 

 

Έχοντας αυτά υπόψη, το Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γ.∆. για την 

Ενέργεια, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, για να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη:  

� στην εκτίµηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο, και  

� στη διαµόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά µε τη συνέχιση της κατάρτισης των τεχνιτών 

και των εργατών του κλάδου, και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστηµάτων ΑΠΕ στα 

κτίρια, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους µετά τη βασική εκπαίδευσή τους. 

Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Πυλώνα Ι (“Εθνικές πλατφόρµες προσόντων και 

οδικοί χάρτες έως το 2020”) της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, στην Ελλάδα υποβλήθηκε η 

πρόταση µε τίτλο BUILD UP Skills – Greece (ακρωνύµιο BUS-GR), η οποία εγκρίθηκε και άρχισε να 

υλοποιείται στις αρχές Ιουνίου του 2012 (συνολική διάρκεια του έργου: 18 µήνες). 
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II – BUILD UP Skills – Greece (BUS-GR): Ποιοι συµµετέχουν;  
 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) – Συντονιστής Εταίρος 

Το ΚΑΠΕ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Kέντρο για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών, της 

Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΑΠΕ, ΟΧΕ και ΕΞΕ). Ο κύριος σκοπός του 

είναι η προώθηση των εφαρµογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε 

είδους υποστήριξη των δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συµβουλευτικών, επενδυτικών) 

στους παραπάνω τοµείς, µε γνώµονα τη µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην αλυσίδα 

παραγωγή/µεταφορά/ χρήση της ενέργειας. Είναι ΝΠΙ∆ και υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης (ΣΑ∆) της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

Το Εργαστήριο ΣΑ∆ εντάσσεται στον Τοµέα Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ∆ιατάξεων και Συστηµάτων 

Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. Οι δραστηριότητες 

του Εργαστηρίου ΣΑ∆ εκτείνονται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ επιστηµονικό φάσµα γύρω από τους τοµείς 

του Management, των Συστηµάτων Αποφάσεων, των Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης, της 

∆ιοίκησης έργων και της Ενεργειακής Πολιτικής. 

 

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 

Εµπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι µη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης µελετών και ερευνών, 

που αφορούν τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονοµίας. Ιδρύθηκε το 

∆εκέµβριο του 2006 και αποτελεί τον επιστηµονικό σύµβουλο της ΓΣΕΒΕΕ σε θέµατα οικονοµικών 

και κοινωνικών πολιτικών. 

 

Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων (ΑΒΕΣ) του Τµήµατος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΑΒΕΣ καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων, 

από το πεδίο της Εφαρµοσµένης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έως τον Ενεργειακό 

Προγραµµατισµό και τη Βιώσιµη ∆ιαχείριση Ενεργειακών Συστηµάτων. Ειδικότερα οι δραστηριότητες 

αυτές αφορούν: (α) τη ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Πηγών Ενέργειας, (β) τα 

Βιοκαύσιµα, (γ) τον Ηλιακό Κλιµατισµό, και (δ) τα Βιώσιµα Ενεργειακά Συστήµατα. 

 

Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο επιτελικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού (ΥΠΑΙΘΠΑ) για τη διοίκηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά Βίου Μάθησης. Αναπτύσσει και 

εφαρµόζει ολοκληρωµένο εθνικό σύστηµα πιστοποίησης της µη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων), ενώ παρέχει και την 

επιστηµονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 

Συµβουλευτικής στη χώρα µας. 
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας είναι Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.). Το Τ.Ε.Ε. έχει ως σκοπό την προαγωγή της 

επιστήµης στους τοµείς που σχετίζονται µε την ειδικότητα των µελών του, της τεχνικής και της 

τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 

της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε) της Γ.Σ.Ε.Ε.  

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ είναι εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε µε στόχο 

την επιστηµονικά τεκµηριωµένη παρέµβαση σε όλα τα εργασιακά, οικονοµικά και ευρύτερα κοινωνικά 

ζητήµατα που απασχολούν τους έλληνες εργαζόµενους. Πραγµατοποιεί έρευνες - µελέτες για την 

τεκµηρίωση σύγχρονων θεµάτων (εργασιακών, οικονοµικών, κοινωνικών) που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, 

τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι µέλη της και κατ' επέκταση τους ίδιους τους εργαζόµενους. 

 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π.∆.Ε.) 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι µία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το 

δευτεροβάθµιο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει το βορειοδυτικό τµήµα της 

Πελοποννήσου και το δυτικό της Στερεάς Ελλάδας. 

 

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γ.Σ.Ε.Ε. 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) αποτελεί µία καινοτόµα πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που ως κεντρικό στόχο έχει την 

υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και των 

εργασιακών σχέσεων. Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι εκπαιδευτικός, 

επιστηµονικός και ερευνητικός. 
 

 

III – Στόχοι και δράσεις του έργου BUS-GR 

 

Οι στόχοι του έργου BUS-GR είναι οι εξής: 

� Εκκίνηση εθνικού διαλόγου µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών στα θέµατα της κατάρτισης 

και των προσόντων του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ («Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων»). 

� ∆ιερεύνηση και ποσοτικοποίηση των αναγκών για εργατικό δυναµικό και των προτεραιοτήτων για 

την ύπαρξη ικανού αριθµού εργατικού δυναµικού καταρτισµένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα 

και τις ΑΠΕ µέχρι το 2020. 

� Ανάπτυξη ενός εθνικού οδικού χάρτη προσόντων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής 

πολιτικής για το 2020 σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση & κατάρτιση του εργατικού 

δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου. 

� Ευρεία αποδοχή του οδικού χάρτη από τις αρµόδιες αρχές και όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, µε τη 

δέσµευση να υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν την προτεινόµενη στρατηγική. 

 

Για την υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν σχεδιαστεί 7 πακέτα 

εργασιών (Π.Ε.), τα οποία διαρθρώνονται όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα:  
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ΠΕ2 – Ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης 
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ΠΕ3 – ∆ηµιουργία και ενεργοποίηση 
της εθνικής πλατφόρµας 

επαγγελµατικών προσόντων του 

κατασκευαστικού κλάδου 

ΠΕ5 – Εκπόνηση του Εθνικού 

Οδικού Χάρτη Προσόντων 

ΠΕ6 – ∆ραστηριότητες αποδοχής 

ΠΕ7 – ∆ραστηριότητες ανταλλαγής εµπειριών στην Ε.Ε. 
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Αφορά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την υφιστάµενη 
κατάσταση ως προς την εφαρµογή µέτρων ΕΞΕ και την ενσωµάτωση 
ΑΠΕ στα κτίρια. Επιπλέον, θα διερευνηθούν οι σχετικές διαδικασίες 
πιστοποίησης & κατάρτισης στα αντικείµενα αυτά και οι υφιστάµενες 
πολιτικές για την επίτευξη των στόχων του 2020. 

Αφορά δράσεις 
διαχείρισης και 
παρακολούθησης 
του φυσικού και 
οικονοµικού 
αντικειµένου του 
έργου και 
διασφάλισης της 
ποιότητας των 
παραδοτέων. 

Υλοποίηση της 
διαδικασίας 
διαβούλευσης 
σχετικά µε τη 
σχεδιαζόµενη 
στρατηγική για 
τα απαραίτητα 
προσόντα και 
τις διαδικασίες 
πιστοποίησης 
σε σχέση µε την 
ΕΞΕ και τις ΑΠΕ 
στον οικοδοµικό 
τοµέα. 

Περιλαµβάνει 
δράσεις για την 
ευρύτερη  δυνατή 
αποδοχή της 
σχεδιαζόµενης 
στρατηγικής για 
το 2020 από τους 
αρµόδιους 
φορείς, όπως η 
δηµιουργία µιας 
web-πλατφόρµας 
για τη δηµόσια 
διαβούλευση, και 
συναντήσεις 
εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο 
για την 
προσέγγιση των 
οµάδων-στόχου. 

Αποβλέπει στην ανταλλαγή εµπειριών µε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
 

Σύσταση και 
συναντήσεις 
εργασίας της 
Εθνικής 
Πλατφόρµας 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων. Αυτή 
απαρτίζεται από 
φορείς 
επαγγελµατικής 
κατάρτισης και 
πιστοποίησης 
προσόντων, τους 
κοινωνικούς 
εταίρους και 
φορείς που 
σχετίζονται µε τις 

ΑΠΕ και την ΕΞΕ. 
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IV- Φορείς που υποστηρίζουν το έργο 
 

Εκτός από τα µέλη της κοινοπραξίας, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και υποστηρίζουν ενεργά (π.χ. µε 

τη συµµετοχή τους στην «Εθνική Πλατφόρµα Επαγγελµατικών Προσόντων») το έργο οι εξής φορείς: 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  - ΥΠΕΚΑ 

2. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού – ΥΠΘΠΑ 

3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - ΥΕΚΑΠ 

4. Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων–Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆ΜΗ) 

5. Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) 

6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων 

(ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ) 

7. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) 

8. Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) 

9. Ένωση Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) 

10. Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας (ΕΣΣΗΘ) 

11. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εµπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ) 

12. Ελληνική Ένωση Αλουµινίου (ΕΕΑ) 

13. Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αλουµινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) 

14. Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) 

15. ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (∆ΕΠΑΝΟΜ) 

16. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) 

17. Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) 

18. Οµοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) 

19. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) 

20. Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΟΗΕ) 

21. Οµοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ) 

22. Σωµατείο Αδειούχων Εγκαταστατών & Συντηρητών Καυστήρων “ΕΣΤΙΑ” 

23. Ελληνική Ένωση των ∆ιαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert) 

24. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

25. Ελληνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) 

26. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 

27. Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) 

28. Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΕΕ) 

29. Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

30. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΕΑ∆) 

31. Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιριών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ.) 

32. Πανελλήνιος Σύλλογος ΚΕΚ (ΠΑΣΥΚΕΚ) 

33. Τράπεζα Αττικής 

34. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) (επιστολή υποστήριξης της πρότασης) 

35. Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου (ΣΕΚΑ) (επιστολή υποστήριξης της πρότασης) 

36. Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) (επιστολή υποστήριξης της πρότασης). 
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V- Πορεία υλοποίησης  
 

Μέχρι σήµερα έχουν διεξαχθεί:  

• Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου (26-6-2012), στην οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι 

όλων των φορέων του εταιρικού σχήµατος. Η συζήτηση εστιάσθηκε σε δύο ουσιαστικά µέρη. 

Το πρώτο µέρος αφορούσε µια συνολική παρουσίαση της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills 

και των στόχων της. Σκοπός αυτού του πρώτου µέρους ήταν να διαµορφωθεί µια ενιαία 

άποψη από όλους τους εταίρους του έργου γύρω από την Πρωτοβουλία για το εργατικό 

δυναµικό του κατασκευαστικού κλάδου καθώς και για το τι ακριβώς αναµένει η Ε.Ε. από την 

υλοποίηση των έργων αυτού του τύπου (Πυλώνας Ι της Πρωτοβουλίας). Στο δεύτερο µέρος 

της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι επιµέρους δράσεις ανά πακέτο εργασίας του έργου 

BUS-GR και συζητήθηκε η εκάστοτε µεθοδολογία των δράσεων. Οι παρουσιάσεις των 

δράσεων έγιναν από τους υπεύθυνους κάθε δράσης. 

• Η 1η Συνάντηση Εργασίας της «Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων» (5–10–

2012), στην οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των φορέων που υποστηρίζουν ενεργά το 

πρόγραµµα και τα µέλη της κοινοπραξίας. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το πρόγραµµα, οι 

στόχοι και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Έγινε µια ευρεία συζήτηση σε σχέση µε τη 

σκοπιµότητα και την πολιτική υλοποίησης του έργου, ενώ κλήθηκαν οι επαγγελµατικοί φορείς 

να βοηθήσουν µε κάθε δυνατό τρόπο τόσο στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης όσο και 

στην ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη (µέσω της ενεργού συµµετοχής τους στη διαβούλευση που 

θα επακολουθήσει).  

 

Αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για 

την ανάλυση της παρούσας κατάστασης (Analysis of the 

Status Quo), µε τελικό στόχο την ποσοτικοποίηση των 

αναγκών και των προτεραιοτήτων για την ύπαρξη ικανού 

αριθµού εργατικού δυναµικού καταρτισµένου στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ µέχρι το 2020. Η 

µελέτη αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013, 

οπότε και θα τεθεί στη διάθεση των µελών της «Εθνικής 

Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων» για σχετική 

διαβούλευση.  

 

Τον Ιανουάριο του 2013 προβλέπεται εξάλλου και η 

διοργάνωση της 2ης Συνάντησης Εργασίας της εν λόγω 

Πλατφόρµας. Σηµειώνεται ό,τι, µέχρι τη λήξη του 

προγράµµατος προβλέπεται να γίνουν συνολικά 21 συναντήσεις µεταξύ των εταίρων, των άµεσα 

ενδιαφεροµένων φορέων και των εργαζοµένων του κλάδου, για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη και 

ευρύτερη αποδοχή των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

� Ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills: http://www.buildupskills.eu/ 

� Ιστοσελίδα του έργου BUS-GR (υπό κατασκευή): http://greece.buildupskills.eu/ 

 


